Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus
vakalarının cezasız olarak kaydına dair kanun
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Kabul Tarihi
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: 4727
: 30/4/1945
: 8/5/1945-6000
BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1- Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu kanunun
yayımı tarihine kadar evlendirme memuru önünde yapılmış bir bağıta dayanmıyarak birleşip
karı-koca halinde yaşamış ve evlenmelerine bir engel bulunmamış olanlardan çocuk olduğu
takdirde bu birleşmeler evlenme suretiyle ve bunlardan doğan çocuklar da nesebi sahih olarak
kadın ve erkeğe izafe ile tescil edilir.
Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının yukarda yazıldığı gibi yaşayışından doğmuş olan
çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafe ile tescil edilir. Ancak bu kadınla erkeğin
birleşmeleri evlenme suretiyle tescil edilemez.
Karı-koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karıkoca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan çocukları dahi yukardaki hükümlere göre nesebi
sahih olarak ana ve babalarına izafetle tescil olunurlar.
Madde 2- Bu kanunun yayımından önceki birleşmelerden, kanunun yayımı tarihinden
başlıyarak 300 gün içinde doğan çocuklar için de verilecek hüküm birinci maddede olduğu
gibidir.
Madde 3- 4 Ekim 1926 tarihinden önce yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle bu
evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış çocukların, ilgilileri belge veya mahalle veya köy
ilmühaberleriyle nüfus memurluğuna başvurdukları surette kayıt ve tescilleri yapılır.
Madde 4- Medeni Kanunun yayımından önce boşandıkları halde nüfusta evli görünen ve
birinci maddede yazıldığı gibi başka kadın veya erkekle birleşip çocuğu olanlar, sağ iseler sulh
yargıcı önünde yapacakları beyanın nüfus memurluğuna bildirilmesi üzerine ve ölümleri halinde
nüfus sicilindeki evlilik kayıtlarının silinmesine dair ilgililer hüküm aldıkları takdirde haklarında
birinci madde hükmü uygulanır.
Madde 5- Birinci madde gereğince karı koca gibi yaşayan kadın ve erkek, bu
birleşmelerinin evlenme suretiyle tescili için birlikte ve bu birleşmelerden doğan çocukların
kaydı için de ilgililer, muhtarlara başvurup alacakları ilmühaberleri bir dilekçeye bağlıyarak
yerin en büyük mülkiye üstüne vermek suretiyle istekte bulunurlar. İlgililer çocukların tescili için
istekte bulunmadıkları surette bu ödevi bir ilmühaber vermek suretiyle muhtarlar yapar.
Mülkiye üstü tarafından gerekli soruşturmalar yaptırılır. Kanuni şartların bulunduğu
anlaşılırsa mülkiye üstünün buyruk ve havalesi üzerine nüfus idareleri tescili hemen yaparlar.
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Muhtarların yaptırdıkları tesciller nüfus idaresi tarafından hemen babaya tebliğ olunur.
Babanın bulunduğu yer belli değilse ikametgahının bulunduğu mahalle veya köy ihtiyar kurulu
odasına ve ikametgâhının kapısına asılmak suretiyle tescil ilân olunur. Tebliğ ve ilânların
yapıldığını tespit eden tutanaklar nüfus idarelerince dosyalarında saklanır.
Anlaşmazlık ve itiraz olursa bir ay içinde iş yerin sulh mahkemesince bu kanuna göre
çözülür.
Madde 6- Yukarıdaki madde gereğince yapılmış olan tescillere ilgililer öğrendikleri
tarihten başlıyarak altı ay ve her halde tescil tarihinden başlıyarak beş yıl içinde Medeni Kanun
hükümlerine göre yetkili mahkemede itiraz edebilirler.
Cumhuriyet savcısının butlan dâvası hakkı saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Madde 7- Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tescil edilmiyerek gizli kalanlar ve
kaydına işaret edilmemiş ölümler hangi yaşta olursa olsun doğru tarihiyle bu kanun hükümlerine
göre kütüklere yazılır.
Madde 8- Gizli kalan kişileri kendileri veya veli veya vasileri veya ev reisleri
yazdırmakla ödevlidirler.
Nüfus kütüğüne geçirilmemiş ölümleri muhtarlar soruşturup öğrenerek usulüne göre
yapacakları ilmühaberlerle nüfus memurluklarına bildirmeğe ödevlidirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birleşik hükümler
Madde 9- Yapılacak tescil işlemleri için bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak iki yıl
içinde istekte bulunulmalıdır.
Bu kanunun hükümlerinden faydalanmaya hakkı olup ta birinci fıkrada yazılı onel içinde
başvurmayanlar ancak ikametgâhlarının Asliye mahkemesine gitmek suretiyle bu kanun
hükümlerinden faydalanabilirler.
Madde 10- Bu kanuna göre yapılacak işlem ve tesciller, verilecek dilekçe ve
ilmühaberler ve açılacak dâvalar her türlü harç, resim ve cezadan muaftır.
Bu kanunun yayımı tarihine kadar bildirilmemiş doğum, ölüm ve evlenmelerden dolayı
idare kurullarınca hükmolunarak henüz alınmamış para cezaları affedilmiştir.
Madde 11- Bu kanunun yürürlüğü süresince;
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A) Üçüncü maddede yazılı nüfusa geçirilmemiş evlenmelerini ve bu evlenmelerden
doğan çocuklarını,
B) Beşinci maddede anlatılan birleşmelerden doğan çocuklarını,
C) Sekizinci maddede yazılı nüfusa yazılmamış kişileri,
Bildirmeyen ilgililerden ve kendilerini yazdırmayan reşitlerden idare kurulu kararıyla
bir liradan on liraya kadar hafif para cezası alınır. Bu kararlar kesin olup, Tahsili Emval
Kanuniyle yerine getirilir.
Madde 12- Bu gibi vakaların kendilerine bildirildiğinde beşinci madde gereğince
verilmesine lüzum gösterilen ilmühaberleri vermeyen veya geciktiren ve bildirilen gizli
nüfusların, silinmemiş ölüm vakalarının ilmühaberlerini yaparak nüfus memurluklarına vermiyen
ve bu kanunun kendilerine yüklediği ödevleri yapmayan muhtarlar hakkında genel hükümler
uygulanır.
Madde 13- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 14- Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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